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Lublin, 25 kwietnia 2017 r.

Wójt, Burmistrz,
Prezydent Miasta, Starosta
- wszyscy na obszarze
województwa lubelskiego

Informuję, że w wyniku działań służb, inspekcji i straży oraz organów
samorządów terytorialnych od dnia 18 listopada 2016 roku na terenie województwa
lubelskiego nie stwierdzono nowych ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).
W dalszym ciągu pojawiają się przypadki tej choroby stwierdzane u dzików.
Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim północnej części województwa lubelskiego,
szczególnie powiatu bialskiego. Pomimo dobrej sytuacji epizootycznej nie można
jednak wykluczyć ryzyka ponownego pojawienia się choroby w hodowlach trzody
chlewnej na terenie całego województwa.
W związku z tym proszę o kontynuowanie działań prewencyjno –
profilaktycznych w zakresie własnych kompetencji. W dalszym ciągu konieczne jest
realizowanie przedsięwzięć mających na celu edukację hodowców w zakresie
konieczności stosowania zasad bioasekuracji jako najskuteczniejszego środka obrony
przed wirusem. Gwarantem efektywnego działania systemu przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się i powrotu choroby jest prowadzenie szeroko zakrojonych
działań z uwzględnieniem takich form jak szkolenia, konferencje czy narady. Dobrą
praktyką

profilaktyczną

jest

organizowanie

cyklicznych

spotkań

roboczych

z udziałem powiatowych lekarzy weterynarii, granicznych lekarzy weterynarii (jeżeli
występują), przedstawicieli samorządów gminnych, zarządców dróg, największych
hodowców trzody chlewnej na danym terenie, Polskiego Związku Łowieckiego
i innych instytucji, na których omawiana jest sytuacja epizootyczna na
administrowanym terenie. W dalszym ciągu konieczne jest prowadzenie kampanii

informacyjnej wśród rolników poprzez kolportaż ulotek informujących o zagrożeniu
oraz zasadach przeprowadzania poprawnej bioasekuracji w gospodarstwach.
Wyciągając wnioski z rozwoju sytuacji w latach ubiegłych (powrót choroby
w 2016 r. na skutek znacznego zmniejszenia aktywności profilaktycznej po 2014 roku
w związku czasowym ustaniem zagrożenia zakażeniem ASF) zwracam uwagę, że
zaprzestanie działalności profilaktycznej w związku ze zmniejszeniem zagrożenia
może skutkować powrotem choroby lub wystąpieniem jej na terenach dotychczas
wolnych od ASF i konieczności podjęcia ogromnego wysiłku organizacyjno –
administracyjnego w celu opanowania epizootii, a także kolejnymi dużymi stratami
finansowymi w hodowli trzody chlewnej.
Mając na celu uniknięcie takiej sytuacji bardzo proszę o kontynuowanie działań
edukacyjno - informacyjnych w sposób zapewniający utrzymanie właściwego
poziomu świadomości bioaekuracyjnej wśród hodowców.
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